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  موجـز
  

عشرة دورتھا الحادية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) عقدت لجنة النقل التابعة   
  البنود المدرجة على جدول أعمالھا.، ونظرت في 2010آذار/مارس  24إلى  22في بيروت في الفترة من 

عات في قطاع النقل في منطقة موضوع مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريوركزت المناقشات على 
  وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتھا العاشرة.اإلسكوا 

  
تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في وثيقة لجنة ال اعتمدتو  
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  ھو متصل بالمواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة. 
  

ً موجزاً لما دار من مناقشات حول كل بند والنتائج وال   توصيات التي ويتضمن ھذا التقرير عرضا
آذار/مارس  24وقد اعتمدت اللجنة ھذا التقرير في جلستھا الختامية المنعقدة في .  خلصت إليھا الدورة

2010.  
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  مقدمـة
  
، 1997ر/مايو أيا 7) المؤرخ 19-(د 213عقدت لجنة النقل دورتھا الحادية عشرة عمالً بقرار اإلسكوا   - 1

بشأن إنشاء لجنة للنقل في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، والذي أقره المجلس االقتصادي 
) المؤرخ 21-(د 229؛ وتنفيذاً لقرار اإلسكوا 1997تموز/يوليو  18المؤرخ  1997/11واالجتماعي في قراره 

  لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.، بشأن تواتر دورات لجنة النقل في ال2001أيار/مايو  11
  
وتوجھت لجنة النقل بالشكر لمعالي وزير األشغال العامة والنقل في الجمھورية اللبنانية السيد غازي   - 2

العريضي على رعايته الدورة ممثالً بالسيد عبد الحفيظ القيسي، مدير عام النقل البري والبحري في الوزارة.  
رحب بالمشاركين وشكرھم على ثقتھم بلبنان يسي كلمة الوزير في افتتاح الدورة حيث وقد ألقى السيد الق

وحضورھم إلى بيروت للمشاركة في أعمال الدورة.  وركزت الكلمة على أھمية تسھيل النقل واإلجراءات من 
  أجل تحقيق التكامل والتعاون اإلقليمي، وتمنى لالجتماع النجاح والتوفيق.  

  
  ات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا الحادية عشرةالتوصي  -أوالً 

  
  مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا  -ألف

  
اعتماد وثيقة تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في   - 3

ة لإلسكوا، بعد أن تم إدخال التعديالت المتفق عليھا من قبل اللجنة، منطقة اإلسكوا، المقدمة من األمانة التنفيذي
  .التقريرلھذا  األولوذلك بالصيغة الواردة في المرفق 

  
 30الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا مخاطبة البلدان األعضاء بشأن التوصية أعاله في موعد أقصاه   - 4

  . 2010لعمل قبل نھاية آب/أغسطس ، لتسمية ممثليھم في مجموعة ا2010أيار/مايو 
  

  عاشرةمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا ال  -باء
  
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقرير عن البيانات الواردة في الدعوة كل بلد ألخذ العلم ب  - 5

وتحديث ھذه  ،E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part I)النقل في دورتھا العاشرة كما ھي مفصلة في الوثيقة 
، 2010 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  البيانات وإرسالھا مع أي مالحظات بھذا الشأن

  .معتمداً  التقريرعلماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في 
  

  لنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوامتابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة با  - جيم
  
متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار تقرير عن البيانات الواردة في الدعوة كل بلد ألخذ العلم ب  - 6

تحديث ھذه و ،E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part II)برنامج عمل اإلسكوا كما ھي مفصلة في الوثيقة 
، 2010 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  بھذا الشأن البيانات وإرسالھا مع أي مالحظات

  .معتمداً  التقريرعلماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في 
  

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  -دال
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  نظام النقل المتكامل في المشرق العربي: مكوناتأصدرت لجنة النقل التوصيات التالية بشأن بعض   - 7
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  - 1
  
تنفيذ اتفاق الطرق الدولية تقرير عن التقدم المحرز في دعوة كل بلد إلى مراجعة البيانات الواردة في ال  - 8

وتحديث ھذه البيانات ، E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I)في المشرق العربي كما ھو مفصل في الوثيقة 
، علماً 2010 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  وإرسالھا مع أي مالحظات بھذا الشأن

  .معتمداً  الوثيقةبأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في 
  
  سلطنة ُعمان اإلسراع في االنضمام إلى االتفاق.ناشدة م  - 9
  

  اإلمارات العربية المتحدة اإلسراع في التصديق على االتفاق.ناشدة م  -10
  

ن الخاص بمتابعة تنفيذ االتفاق، الطلب من األمانة التنفيذية توضيح تفاصيل البنود الواردة في االستبيا  -11
  .2010أيار/مايو  30ومن ثم إرساله إلى البلدان األعضاء في موعد أقصاه 

  
ألطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيان الخاص بمتابعة االتفاق الطلب إلى البلدان ا  -12

  .2010آب/أغسطس  31أعاله) وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه  11(البند 
  

الطلب من األمانة التنفيذية إعداد مذكرة توضيحية حول البند المتعلق بتثبيت الفتات التعريف بالطرق   -13
الالفتات اإلرشادية، لعرضھا على الدورة الثانية عشرة للجنة النقل بغرض إضافتھا إلى نص الدولية ضمن 

  االتفاق. 
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  - 2
  

تنفيذ اتفاق السكك الحديدية تقرير عن التقدم المحرز في دعوة كل بلد إلى مراجعة البيانات الواردة في ال  -14
، وتحديث ھذه E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II)ي المشرق العربي كما ھو مفصل في الوثيقة الدولية ف

، 2010 حزيران/يونيو 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  البيانات وإرسالھا مع أي مالحظات بھذا الشأن
  .معتمداً  قةالوثيعلماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في 

  
التي لم توقع على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي (جمھورية العراق،  مناشدة البلدان  -15

  وسلطنة ُعمان، ودولة قطر) اإلسراع في االنضمام إليه.
  

يت) وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه (اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكو مناشدة البلدان التي  -16
  اإلسراع في التصديق عليه.

دعوة األمانة التنفيذية لإلسكوا واألمانة العامة لجامعة الدول العربية للتعاون والتنسيق في تنفيذ مخطط   -17
في كافة الجوانب المتعلقة به (المخططات، ودراسات الجدوى، والتشغيل، البري العربي بالسكك الحديدية الربط 

  وغير ذلك). 
  

  لنقل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكواا تسھيل  - 3
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ً الطلب إلى البلدان التي لم تنشئ بعد لجان  -18 وطنية لتسھيل النقل والتجارة (اإلمارات العربية المتحدة،  ا

االسترشاد بدليل إنشاء اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة ودولة قطر، ودولة الكويت) اإلسراع في ذلك و
  واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا إلنشاء ھذه اللجان. 2003ا في عام الذي أعدته اإلسكو

  
اإلسراع في تفعيلھا عن طريق وضع لتسھيل النقل والتجارة اً وطنية لجانالطلب إلى البلدان التي أنشأت   -19

في إعداد خطط العمل واعتماد خطط عمل تنفيذية لكل منھا واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا 
  وتفعيل اللجان.

  
الطلب من األمانة التنفيذية صياغة مسودة اتفاقية إقليمية لتسھيل النقل والتجارة بين بلدان منطقة   -20

اإلسكوا لعرضھا على الدورة الثانية عشرة للجنة النقل، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
  ادة من تجربتھا في ھذا المجال.الخليج العربية لالستف

  
  توصيات عامة  -ھاء

  
في مجال النقل كما ورد في الوثيقة  2011-2010لسنتين فترة ابرنامج العمل لأخذ العلم ب  -21

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/6 التي عرضت على االجتماع.  
  

ال النقل كما ورد في في مج 2013- 2012لسنتين فترة الأخذ العلم باإلطار االستراتيجي المقترح   -22
  .التي عرضت على االجتماع E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7الوثيقة 

  
الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في تطبيق اإلطار المنھجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل   -23

المنظمات والھيئات  المتكامل في المشرق العربي، بما في ذلك تطوير آلية لتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة
واالتحادات الدولية واإلقليمية والشركات وبيوت الخبرة المتخصصة والخبراء واالستشاريين لالستفادة من 

  الخبرات المتوفرة لديھم. 
  

مناشدة بلدان مجلس التعاون الخليجي استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بدراسة تطبيق اإلطار   -24
المتكامل في المشرق العربي التي تجريھا اإلسكوا وموافاة اإلسكوا بھا في موعد أقصاه المنھجي لنظام النقل 

  . 2010، حتى يتسنى لألمانة التنفيذية استكمال الدراسة قبل نھاية عام 2010أيار/مايو  30
  

جنة األعضاء موافاة اإلسكوا بتقريرين: األول عن متابعة تنفيذ توصيات ل لطلب إلى كل من البلدانا  -25
 1للفترة من  بلدوالثاني عن متابعة التقدم المحرز في مجال النقل في كل  ،النقل في دورتھا الحادية عشرة

  .2010تشرين األول/أكتوبر  31في موعد أقصاه  2010أيلول/سبتمبر  30 إلى 2009تشرين األول/أكتوبر 
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  لنقل في المشرق العربي:مناقشة عامة حول قضايا ا  -ألف
  مسودة مقترح حول تشكيل مجموعة عمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية

  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  من جدول األعمال) 4(البند 
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مقترح تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية مراجعة المسودة الثانية لبالمشاركون  قام  -26

التي و E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/3الواردة في الوثيقة ريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، والتش
في إطار استكمال نظام  أعدتھا اإلسكوا تنفيذاً إلحدى التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا العاشرة

شت في اجتماع الخبراء بشأن تسھيل .  وكانت المسودة األولى للمقترح قد نوقالنقل المتكامل في المشرق العربي
وجرى إدخال بعض التعديالت  )2009كانون األول/ديسمبر  8- 7النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا (بيروت، 

  عليھا.
  

ً مفصالً حول بنود مقترح األمانة التنفيذية قدمت و  -27 تشكيل مجموعة العمل.  وجرى نقاش عرضا
اء واالتحادات والمنظمات العربية اإلقليمية وعرضت فيه بعض مستفيض شارك فيه ممثلو البلدان األعض

المالحظات على الوثيقة، بما في ذلك عضوية مجموعة العمل والنصاب القانوني والمدة الزمنية والموازنة 
  التقديرية لعمل المجموعة.

  
  منذ الدورة العاشرة للجنة النقلفي مجال النقل التقدم المحرز   -باء

  ول األعمال)من جد 5(البند 
  

لجنة في ھذا البند استناداً إلى وثيقتين عرضتھما األمانة التنفيذية: النظرت   -28
التي تستعرض العمل الذي أنجز في مجال النقل تنفيذاً   E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part I)األولى

التي  E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part II)والثانية للتوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا العاشرة؛ 
برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة العاشرة  تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار

  متابعة تنفيذ التوصيات واألنشطة. .  وجرى نقاش مستفيض حولللجنة
  

  التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  - جيم
  من جدول األعمال) 6(البند 

  
  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  - 1

  
التقّدم المحرز في متابعة  E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I)لجنة في الوثيقة الاستعرضت   -29

ي األعضاء ف للبلدانوالدعم الفني الذي قدمته اإلسكوا الطرق الدولية في المشرق العربي التصديق على اتفاق 
  . المجالھذا 

  
اطلعت الوفود المشاركة على ما تم إنجازه بشأن االتفاق، وأوضحت األمانة التنفيذية أھمية تعبئة و  -30

االستبيان الخاص بمتابعة التنفيذ بدقة وطلبت بعض البلدان األعضاء توضيح تفاصيل بعض البنود الواردة في 
  االستبيان.

  
ف على الطرق الدولية ضمن الالفتات اإلرشادية وأھمية توضيح التعريوأثير موضوع تثبيت الفتات   -31

  ذلك لكافة البلدان األعضاء.
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  - 2
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التقّدم المحرز في متابعة  E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II)لجنة في الوثيقة الاستعرضت   -32
 للبلدانوالدعم الفني الذي قدمته اإلسكوا الدولية في المشرق العربي  السكك الحديديةالتصديق على اتفاق 

  . المجالاألعضاء في ھذا 
  

التي لم توقع بعد على االتفاق اإلسراع في اتخاذ إجراءات االنضمام، كما ناشدت  البلدان اللجنةناشدت و  -33
  تصديق.التي وقعته ولم تصادق عليه بعد اإلسراع في إتمام إجراءات ال البلدان

  
وجرى نقاش مستفيض حول أھمية التعاون والتنسيق بين األمانة التنفيذية لإلسكوا واألمانة العامة   -34

السكك انطالقاً من توسيع اتفاق  البري العربي بالسكك الحديديةمخطط الربط لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ 
القمة العربية االقتصادية العربية، الذي تم اعتماده في  الحديدية الدولية في المشرق العربي ليشمل كافة البلدان

  ).2009كانون الثاني/يناير  20- 19والتنموية واالجتماعية (الكويت، 
  

ً بإفادة األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بانتھاء دراسة الجدوى االقتصادية   -35 وأخذت اللجنة علما
يجي بنجاح وانتقال الدراسة إلى المرحلة الثانية (الدراسات لمشروع سكة حديد بلدان مجلس التعاون الخل

  التفصيلية).
  

  منطقة اإلسكوا بلدانالنقل والتجارة في  اللجان الوطنية لتسھيل  - 3
  

ً بجھود مجلس التعاون الخليجي في إنشاء لجنة لتسھيل النقل بين بلدان المجلس   -36 أخذت لجنة النقل علما
المتعلقة بأنشطة النقل وتنفيذاً للقرارات ذات الصلة، وتقدم ممثل األمانة العامة بھدف إزالة جميع الصعوبات 

للمجلس بمقترح لالستفادة من تجربة المجلس في تسھيل النقل ومتابعة تنفيذ القرارات واالتفاقيات وأبدى 
  استعداد األمانة العامة للتعاون والتنسيق مع األمانة التنفيذية لإلسكوا في ھذا المجال.

  
  متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل عروض مرئية للبلدان األعضاء حول  - 4

  المتكامل في المشرق العربي
  

ً حول متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في   -37 ً مرئيا قدم ممثل المملكة العربية السعودية عرضا
بلدان األعضاء على تقديم عروض مرئية المشرق العربي (إتسام) في المملكة العربية السعودية، وتم تشجيع ال

  .شابھة في الدورات المقبلة للجنةم
  

  في مجال النقل 2011-2010لسنتين فترة اعمل لالبرنامج   -دال
  من جدول األعمال) 7(البند 

  
في مجال النقل المعروض عليھا  2011- 2010لسنتين فترة ال اإلسكوابرنامج عمل  اللجنةاستعرضت   -38

  . E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/6في الوثيقة 
  

  في مجال النقل 2013-2012لسنتين فترة ال المقترحاإلطار االستراتيجي   -ھاء
  من جدول األعمال) 8(البند 
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في  2013- 2012لسنتين فترة ال اإلسكوالبرنامج عمل المقترح اإلطار االستراتيجي  اللجنةاستعرضت   -39
  .E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7مجال النقل المعروض عليھا في الوثيقة 

  
  للجنة النقلالثانية عشرة موعد ومكان انعقاد الدورة   -واو

  من جدول األعمال) 9(البند 
  

، ما لم تبد أي من 2011لجنة بعقد دورتھا الثانية عشرة في بيروت في الربع األول من عام الأوصت   -40
  البلدان األعضاء رغبتھا في استضافة االجتماع.

  
  ستجد من أعمالما ي  -زاي
  من جدول األعمال) 10(البند 

  
  .ضوع للمناقشة في إطار ھذا البندلم يتم طرح أي مو  -41
  

 ً   الحادية عشرةاعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتھا   -ثالثا
  من جدول األعمال) 11(البند 

  
ر المقدم عن دورتھا التقري 2010آذار/مارس  24اعتمدت لجنة النقل في الجلسة الختامية المنعقدة في   -42

  .E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/8/Report الوثيقةالحادية عشرة في 
  

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  المكان وتاريخ االنعقاد  -ألف
  

  الفترة من  فيبيت األمم المتحدة، في بيروت، دورتھا الحادية عشرة في عقدت لجنة النقل   -43
  جلسات. ستللجنة على ، وتوزعت أعمال ا2010آذار/مارس  24إلى  22
  
  
  
  

  االفتتاح  -باء
  

، نبيل صفوت، السيد شعبة التنمية االقتصادية والعولمة في اإلسكوا مديررحب  في بداية جلسة االفتتاح،  -44
  وشكرھم على مشاركتھم. بالحضور

  
كلمة رحب  السيد محمود خالد، ممثل فلسطين التي كانت لھا رئاسة الدورة العاشرة للجنة النقل، ىوألق  -45

فيھا بالمشاركين وشكر اإلسكوا على اھتمامھا المستمر بقضايا النقل في المشرق العربي.  ثم تطرق إلى أھم 
المواضيع التي تمت مناقشتھا خالل الدورة السابقة، وال سيما موضوع مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات 

ن االنضمام إلى اتفاقيات النقل الثالث المعتمدة في في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا وطلب جمھورية السودا
ً إلى التوصيات التي اتخذتھا اللجنة في ختام دورتھا العاشرة.  كما نّوه السيد  إطار اإلسكوا.  وتطرق أيضا
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محمود خالد بقيام فلسطين بالمصادقة على االتفاقيات الثالث المذكورة وملء االستبيانات التي أرسلتھا اإلسكوا 
تقرير حول الممارسات الحسنة في مجال سالمة المرور على الطرق.  وفي ختام كلمته، تمنى  ووضع

  توفيق.ال كلللمشاركين في الدورة التوفيق في مناقشاتھم، ولدولة قطر صاحبة الرئاسة في الدورة الحادية عشرة 
  

وكيل السيد بدر عمر الدفع،  وألقى السيد نبيل صفوت، مدير شعبة التنمية االقتصادية والعولمة، ممثالً   -46
رحب فيھا بالحضور ووجه الشكر لمعالي وزير كلمة ، األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا

األشغال العامة والنقل في الجمھورية اللبنانية السيد غازي العريضي على رعايته الدورة.  ونّوه السيد صفوت 
ع النقل في المشرق العربي، وال سيما من حيث البنى التحتية وأنظمة النقل بالتطور الملحوظ الذي شھده قطا

ووسائطه، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجھود من أجل مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات المتعلقة بالنقل 
مل وتطوير النقل البري على الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري، وذلك بھدف تحقيق التنمية والتكا

رض السيد صفوت أھداف ھذه الدورة مشيراً إلى أھم اإلنجازات التي تحققت لتاريخه اإلقليمي.  بعد ذلك، استع
في مجال النقل، وال سيما إنجاز ما يقارب السبعين في المائة من خطة العمل الخاصة بتنفيذ اتفاق الطرق 

ن تؤدي المناقشات في الدولية في المشرق العربي.  وختم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للوفود المشاركة متمنياً أ
ھذه الدورة إلى التوافق على صيغة نھائية لوثيقة تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية 

  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا. 
  

 وألقى السيد عبد الحفيظ القيسي، مدير عام النقل البري والبحري في وزارة األشغال العامة والنقل في  -47
لبنان، كلمة معالي الوزير السيد غازي العريضي، حيث رحب بالمشاركين في بيروت وشكر اإلسكوا على 
الدور الذي تضطلع به في مجال النقل من خالل توفير الدعم الفني الالزم للبلدان األعضاء مشيداً باإلنجازات 

ل المؤسسية والتشريعات المتعلقة بالنقل التي تحققت حتى اآلن في ھذا المجال.  وشدد على أھمية مواءمة الھياك
في منطقة غربي آسيا لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار 
إلى الخطوات التي اتخذھا لبنان في ھذا الصدد، وال سيما إعداد مشروعي قانون إلنشاء ھيئة عامة للنقل البري 

، وإصدار قانون إنشاء المديرية العامة للطيران المدني، باإلضافة إلى المراسيم التنظيمية وأخرى للنقل البحري
التابعة له.  ثم أشار إلى أھمية االحتذاء بالتكتالت االقتصادية الكبرى التي نشأت في مناطق عدة من العالم، 

عربية بعد إزالة القيود المفروضة وذلك عبر إرساء األسس إلقليم عربي موحد مبني على التشارك بين البلدان ال
دودية البرية والبحرية عند انتقال األشخاص من بلد عربي إلى آخر أو عند نقل البضائع عبر المنافذ الح

  والجوية.
  

  الحضور  - جيم
  

ھي: المملكة األردنية الھاشمية، وعضاء في اإلسكوا البلدان األ شارك في الدورة ممثلون عن كل  -48
بية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمھورية العربية السورية، وجمھورية العراق، وجمھورية العر واإلمارات

السودان، وسلطنة ُعمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، وفلسطين، والجمھورية اللبنانية، وجمھورية مصر 
  العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمھورية اليمنية.

  
واالتحاد العربي ، تحاد العربي للسكك الحديديةمراقبين، ممثلون عن اال ، بصفةالدورةكما حضر   -49

واالتحاد العربي لغرف المالحة العربية، واالتحاد العربي  ،واتحاد الموانئ البحرية العربية ،للناقلين البحريين
والبري  لمرحلي البضائع واللوجستيات، ومعھد النقل الدولي واللوجستيات، ونقابة وسطاء النقل الجوي

والبحري في لبنان، وشؤون الطيران المدني في البحرين، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ونقليات الجزائري في 
لبنان، والشركة القابضة للنقل البحري والبري في مصر، والبنك اإلسالمي للتنمية في المملكة العربية 
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وترد قائمة المشاركين في المرفق .  العربيةالسعودية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج 
  ھذا التقرير.لالثاني 

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامھا الداخلي بأن  18المادة تقضي   -50

جدي بالعربية، المعمول به "تتولى الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية للجنة بالتناوب وحسب الترتيب األب
تولى السيد سعد أحمد المسند، مدير شؤون البنية التحتية بھيئة األشغال  في األمم المتحدة".  وعمالً بھذه المادة،

العامة في دولة قطر، رئاسة الدورة.  وعمالً باإلجراء الذي اتبع في الدورات السابقة للجنة النقل، تولى كل من 
والسيد علي  ،، والسيد فھد المسعود، ممثل دولة الكويت، منصبي نائب الرئيسثل فلسطينالسيد محمود خالد، مم

  المصري، ممثل الجمھورية اللبنانية، مقرراً.
  

تم تشكيل لجنة الصياغة برئاسة المقرر السيد علي المصري وعضوية السيد زاحم المطيري من و  -51
، ممثل دولة قطر، رئيس الدورة الحادية عشرة، مد المسندسعد أحوبمشاركة السيد المملكة العربية السعودية، 

 واألمانة التنفيذية.
  

  جدول األعمال وتنظيم األعمال  -ھاء
  

اللجنة في الجلسة األولى جدول أعمال دورتھا الحادية عشرة بالصيغة الواردة في الوثيقة  أقرت  -52
E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.1:كما يلي ،  

  
  للجنة النقل. الحادية عشرةدورة افتتاح أعمال ال  - 1  

  
  انتخاب أعضاء المكتب.  - 2  

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - 3  

  
مناقشة عامة حول قضايا النقل في المشرق العربي: مسوّدة مقترح حول تشكيل مجموعة عمل   - 4  

  ا.بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكو
  

  :التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة العاشرة للجنة النقل  - 5  
  

  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتھا العاشرة؛  (أ)    
  متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكوا.  (ب)    

  
  لمتكامل في المشرق العربي:التقدم المحرز في تنفيذ مكونات نظام النقل ا  - 6  

  
  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛  (أ)    
  .اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  (ب)    
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  في مجال النقل. 2011-2010برنامج العمل لفترة السنتين   - 7  
  

  في مجال النقل. 2013-2012اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين   - 8  
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة النقل.  - 9  
  

  ما يستجد من أعمال.  -10  
  

  اعتماد تقرير لجنة النقل عن دورتھا الحادية عشرة.  -11  
  

وفي الجلسة نفسھا وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة   -53
E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.2.  

  
  ائقالوث  -واو

  
ترد في المرفق الثالث لھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة النقل في دورتھا الحادية   -54

  عشرة.
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  المرفق األول
  

  ءمة الھياكل المؤسسية والتشريعاتمجموعة العمل بشأن موا وثيقة تشكيل
  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  
  تعريف مجموعة العمل  -1

  
العمل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا (مجموعة العمل)  ُتعنى مجموعة  

بتقديم توصيات إلى لجنة النقل التابعة لإلسكوا فيما يتعلق بمواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في بلدان 
  انة التنفيذية لإلسكوا.، وھي تضم ممثلين عن البلدان األعضاء واألمالمنطقة

  
  األھداف  -2

  
تھدف مجموعة العمل إلى تقديم توصيات إلى لجنة النقل بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في   

  البلدان األعضاء في اإلسكوا، من خالل ما يلي:
  

ي قطاع النقل في منطقة اإلسكوا وتبيان زيادة الوعي بأھمية المواءمة بين الھياكل المؤسسية والتشريعات ف  (أ)  
  ؛منافعھا ودورھا في تحقيق التكامل اإلقليمي فيما بين بلدان المنطقة

  
دراسة أوضاع الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في بلدان المنطقة ومن ثم إعداد توصيات من أجل   (ب)  

  مواءمة ھذه الھياكل والتشريعات. 
  

  المھام  -3
  

  ى مجموعة العمل المھام التالية لتحقيق األھداف المذكورة أعاله:تتول  
  

  تحديد الجھات واألجھزة ذات العالقة بالنقل من داخل القطاع وخارجه وسبل التنسيق فيما بينھا؛  (أ)  
  

  إعداد مصفوفة المسؤوليات المتعلقة بالھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في بلدان المنطقة؛  (ب)  
  

التعاون مع اإلسكوا على استنباط التجارب الناجحة والدروس المكتسبة من البلدان األعضاء وبلدان أخرى متقدمة   (ج)  
  في ھذا المجال؛

  
ذات العالقة وسبل القطاعات تقديم مقترحات لتطوير الھياكل المؤسسية التنظيمية داخل قطاع النقل وخارجه في   (د)  

  التنسيق فيما بينھا؛
  

وير مصفوفة المسؤوليات المستقبلية مع إمكانية استعراض بعض السيناريوھات بما يتماشى مع اإلطار العام تط  )ھ(  
  لتطوير قطاع النقل في كل بلد ومواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات بين تلك البلدان؛ 

  
الخاصة بكل بلد حسب التوصل إلى توافق حول مجموعة من المقترحات، المشتركة بين بلدان المنطقة أو   (و)  

  احتياجاته، لتطوير الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل (وإن أمكن في القطاعات ذات العالقة)؛
  

ً في ھذا   (ز)   تقديم التوصيات المناسبة إلى لجنة النقل التابعة لإلسكوا في دوراتھا المتعاقبة العتماد ما تراه مناسبا
  الشأن؛

  
  توصيات المعتمدة في لجنة النقل حول الموضوع. متابعة تنفيذ ال  (ح)  

  العضوية  -4
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تتألف مجموعة العمل من مندوبين اثنين عن كل بلد من البلدان األعضاء في اإلسكوا من ذوي الخبرة   (أ)  

  ؛واالختصاص في مجال تنظيم ومواءمة الھياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل
  

  جموعة العمل؛تشارك اإلسكوا كعضو في م  (ب)  
  

لمجموعة العمل أن تدعو من تراه من المنظمات والھيئات الدولية واإلقليمية والشركات وبيوت الخبرة   (ج)  
  المتخصصة والخبراء واالستشاريين للمشاركة في أي من اجتماعاتھا.

  
  األمانة الفنية  -5

  
مثلي البلدان األعضاء (يتم تسميتھما سنوياً أمانة فنية مشتركة تتألف من عضوين اثنين من ممجموعة العمل يكون ل  

بحسب الترتيب األبجدي للبلدان األعضاء) واألمانة التنفيذية لإلسكوا.  ويتم وضع آليات العمل بالتنسيق فيما بين أعضاء األمانة 
  الفنية. 

  
  االجتماعات  -6

  
عقد اجتماعات أخرى استثنائية بناء على طلب تعقد مجموعة العمل اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، ولھا أن ت  (أ)  

  من األمانة الفنية للمجموعة أو من ثالثة بلدان أعضاء على األقل؛
  

  االجتماعات العادية واالستثنائية؛ ة إلىتقوم األمانة الفنية لمجموعة العمل بتوجيه الدعو  (ب)  
  

  القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) تعقد مجموعة العمل اجتماعاتھا في مقر لجنة األمم المتحدة ا  (ج)  
  ما لم يطلب أحد البلدان استضافة االجتماع؛

  
  ؛ايكون نصاب اجتماع مجموعة العمل قانونياً بحضور النصف زائد واحد من عدد البلدان األعضاء في اإلسكو  (د)  

  
  توصيات مجموعة العمل بأكثرية البلدان الحاضرة؛ تصدر  )ھ(  

  
ت الصادرة عنھا من ألمانة الفنية لمجموعة العمل مھمة إخطار لجنة النقل عن كافة أنشطتھا والتوصياتتولى ا  (و)  

  خالل اإلسكوا.
  

  الرئاسة  -7
  

لمدة سنة وبالتناوب بين البلدان األعضاء المشاركة في المجموعة بحسب الترتيب األبجدي العمل تكون رئاسة مجموعة   
  وعة العمل عضواً في األمانة الفنية.ألسماء البلدان، ويكون رئيس مجم

  
  خطة العمل والميزانية والفترة الزمنية  -8

  
تباشر مجموعة العمل مھامھا فور تشكيلھا بما يمكن توفيره من مساھمات وتقديمات عينية من األمانة التنفيذية   (أ)  
  لإلسكوا؛

  
عة العمل وميزانية تقديرية لھا لطرحھما على تقوم األمانة التنفيذية لإلسكوا بإعداد مقترح لخطة عمل مجمو  (ب)  

المجموعة في المراحل األولى من عملھا مما يسھل للبلدان األعضاء إمكانية تقديم دعم مالي ال غنى عنه لتفعيل عمل المجموعة 
  وتعزيز قدراتھا؛

  
  تستمر مجموعة العمل في تنفيذ أنشطتھا لحين االنتھاء من المھام المكلفة بھا.  (ج)  
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  رفق الثانيالم
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد مھند القضاة
  رئيس الوفد، األمين العام

  وزارة النقل
  

  المھندس ليث دبابنه
  مساعد األمين العام لشؤون النقل البري

  وزارة النقل
  

  السيد نعيم خضر حمدان
  يةمدير الشؤون القانون

  وزارة النقل
  

  السيد أنمار الخصاونه
  مدير إدارة الشؤون التنفيذية

  وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد ھزاع أحمد المنصوري
  دبلوماسي

  سفارة اإلمارات العربية المتحدة في بيروت
  

  مملكة البحرين
  

  الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة
  فدرئيس الو

  وكيل وزارة المواصالت 
  

  عبد هللا فخرو ھدىالسيدة 
  مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق

  وزارة األشغال
  

  السيد عارف حسن المنصوري 
  مدير إدارة الموارد البشرية والمالية

  وزارة النقل
  
  
  

  عادل إبراھيم الدوسري السيد

  رئيس وحدة المراقبة المرورية 
  وزارة الداخلية 

  
  ة حسن العماريالسيد خليف

  المنسق اإلداري لمكتب وكيل وزارة المواصالت
  

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة ميادة سكيكر
  مديرة التخطيط واإلحصاء

  وزارة النقل
  

  السيدة رشا بديع محمد
  مديرة التعاون العربي والدولي

  وزارة النقل
  

  السيد سليمان حاتم
  مدير متابعة شؤون الطرق والجسور

  النقل وزارة
  

  السيد أحمد حماد
  معاون مدير الشؤون اإلدارية والقانونية 

  وزارة النقل
  

  جمھورية السودان
  

  السيد محمد الجيلي ابراھيم الماحي
  رئيس الوفد، مساعد مدير العالقات الخارجية 

  وزارة النقل والطرق والجسور
  

  السيد الھادي صديق علي نميري
  المستشار، نائب رئيس البعثة

  جمھورية السودان في بيروت سفارة
  

  جمھورية العراق
  

  السيد عماد حمزة الحلي
  رئيس الوفد، مدير عام دائرة النقل واالتصاالت

  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي
  
  

  (تابع) جمھورية العراق
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  السيدة عزة أحمد حسين
  مديرة قسم العالقات الخارجية

   وزارة النقل
  

  السيد صباح عبد تقي
  ير عام الھيئة العامة للطرق والجسورمعاون مد

  وزارة اإلعمار واإلسكان
  

  السيد محمد علي ھاشم
  مدير سكك بغداد

  الشركة العامة لسكك الحديد
  

  السيد أحمد كاظم محيبس
  موظف في الدائرة القانونية

  وزارة النقل
  

  السيد رعد زيدان خلف
  كابتن بحري

  العامة للنقل البحري الشركة
  النقل وزارة

  
  نة ُعمانسلط

  
  حمد سعود مطر الرمضاني السيد

  رئيس الوفد، خبير فني
  مكتب وكيل النقل

  وزارة النقل واالتصاالت
  

  أحمد بن سليمان اليعربي السيد
  نائب مدير دائرة النقل البري
  وزارة النقل واالتصاالت

  
  فلسطين

  
  السيد ياسر الخطيب

  رئيس الوفد، مدير عام
  وزارة النقل والمواصالت

  
  محمود خالد السيد

  مدير عام
  وزارة النقل والمواصالت

  
  
  

  دولة قطر
  

  السيد سعد أحمد المسند

  رئيس الوفد، مدير شؤون البنية التحتية باإلنابة
  ھيئة األشغال العامة

  
  السيد راشد طالب النابت المري

  رئيس قسم المالحة البحرية
  وزارة األعمال والتجارة

  
  السيد محمد جاسم الدوسري

  قل البريشؤون الن
  وزارة األعمال والتجارة

  
  السيد ھالل سعد النعيمي

  رئيس وحدة التفويضات والتراخيص البحرية
   وزارة األعمال والتجارة

  
  السيد عبد هللا محمد الباكر

  إدارة تنفيذ التخطيط 
  الھيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

  
  دولة الكويت

  
  السيد فھد سعد المسعود

  دير إدارة النقل البريرئيس الوفد، م
  قطاع النقل والخدمات المساندة

  وزارة المواصالت
  

  السيد عبد اللطيف حسين صفر
  مدير المكتب الفني
  وزارة المواصالت

  
  السيد نزار الصايغ

  مساعد مدير التخطيط الھيكلي
  بلدية الكويت

  
  السيد سالم حميد العنزي
  رئيس قسم حركة النقل

  إدارة النقل البري
  لمواصالتوزارة ا

  
  السيد عمار عبد المحسن المقطوف

  مدير إدارة التنظيم بالوكالة
  بلدية الكويت

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد عبد الحفيظ القيسي

  رئيس الوفد، المدير العام للنقل البري والبحري
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  وزارة األشغال العامة والنقل
  

  اآلنسة إلھام منصور الخباز
  بريرئيسة دائرة الوصاية والنقل ال

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
  وزارة األشغال العامة والنقل

  
  السيد علي عاد المصري

  رئيس قسم شؤون التجارة البحرية
  المديرية العامة للنقل البري والبحري

  وزارة األشغال العامة والنقل
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد حسن أحمد محمد سليم
  ب رئيس مجلس إدارة الھيئةرئيس الوفد، وكيل أول ونائ

  العامة لتخطيط مشروعات النقل   
  وزارة النقل

  
  السيد المرسي محمد الحلو

  رئيس اإلدارة المركزية لبحوث الطرق
  الھيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

  وزارة النقل
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد علي بن عبد هللا النعيم
  وزارة للتخطيط والمتابعةرئيس الوفد ووكيل ال

  ة النقلوزار
  
  

  السيد يوسف بن إسماعيل جادو
  مدير عام إدراة الدراسات 

  وزارة النقل
  

  السيد منذر ناصر الراشد
  مدير إدارة شؤون النقل في الحج

  ومدير دراسات النقل العام
  وزارة النقل

  
  السيد زاحم بن فيحان المطيري

  مھندس تخطيط
  تاإلدارة العامة للدراسا

  وزارة النقل
  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد علي محمد متعافي
  رئيس الوفد، وكيل شؤون النقل البري والجوي

  وزارة النقل
  

  السيد نصر صالح الحربي 
  وكيل شؤون الوحدات االقتصادية

  وزارة المالية 
  

  السيد عبد الوھاب الحاكم 
  وكيل لقطاع الطرق

  وزارة األشغال العامة والطرق
  

  صام أحمد شاكرالسيد ع
  رئيس الھيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

  وزارة النقل
  

  السيد ياسر محمد الزماني
  الوكيل المساعد للشؤون البحرية والموانئ

وزارة النقل
  

  اإلقليمية العربيةالمنظمات   -باء
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيد حسين السويدي
  الجوي)-البحري-رئيس قسم النقل (البري

  ومسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب
  
  
  

  السيد مشاري علي الجسمي
  مھندس بحري

  إدارة النقل والسياحة

  
  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  
  السيد عبد هللا علي الربعي 

  مھندس، مسؤول النقل البري
  إدارة النقل والمواصالت
  البنك اإلسالمي للتنمية

  
  الشايبالسيد عبد اللطيف 

  ، مسؤول عمليات قطريةمھندس
  منسق مكتب البنك في لبنان
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  االتحاد العربي للسكك الحديدية
  

  السيد مرھف الصابوني 
  األمين العام 

  الجمھورية العربية السورية
  

  محمد ظافر العطار السيد
  الفنية مدير الشؤون 

  الجمھورية العربية السورية
  

  اتحاد الموانئ البحرية العربية
  
  يد عصام الدين بدوي الس

  األمين العام 
  اإلسكندرية، مصر 

  
  السيد أحمد سعد رجب

  نائب رئيس جمعية رجال أعمال اإلسكندرية
  مصر 

  
  مصطفى غازي المير

  عضو اتحاد الموانئ العربية
  لبنانطرابلس، 

  
  السيد محمود سلھب 

  عضو مجلس إدارة مرفأ طرابلس
  مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 

  انلبنطرابلس، 
  

  مؤسسة الموانئ الكويتية
  

  السيد ھشام محمد المطيري
  مدير إدارة مكتب المدير العام

  
  السيد عاطف حمد الشطي

  مدير إدارة التنسيق والمتابعة
  

  السيد عادل مبارك الدعى
  ضابط بحري

  
  السيد صالح عبد الرضا مال هللا

  مساعد مدير نظم المعلومات
  

  السيد بدر داوود الخالدي
  إدارة البحوث والتدريب نائب مدير

  
  السيد منصور حمد الحيان

  مدير إدارة المتابعة
  اتحاد الموانئ العربية

  الكويت
  

  االتحاد العربي للناقلين البحريين
  

  السيد أنور غزاوي
  األمين العام 

  ورئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانية
  لبنان

  
  السيد محمد السيد أحمد
  عضو مجلس اإلدارة

  
  الحاجالسيد أنطوان 

  وكيل الشركة المصرية للمالحة البحرية
  لبنان

  
  االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية

  
  اللواء محمود حاتم القاضي

  رئيس مجلس اإلدارة
  اإلسكندرية، مصر 

  
  السيد إيلي زخور

  رئيس االتحاد ورئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت 
   لبنان

  
  السيد عماد حسين كمال

  ركة الدولية للتجارة والشحنمدير عام الش
  اإلسكندرية، مصر 

  
  الشركة القابضة للنقل البحري والبري

  
  اللواء بحري محمد إبراھيم يوسف

  رئيس مجلس اإلدارة
  اإلسكندرية، مصر 

  
  

  نقليات الجزائري
  

  السيد محمد عيتاني
  مدير عام

  لبنان
  

  السيد أمين الحبال
  مساح بحري محلف
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  لبنان
  

  رحلي البضائع واللوجستياتاالتحاد العربي لم
  

  اللواء عبد اللطيف جميل رجب
  األمين العام

  اإلسكندرية، مصر
  السيد جورج العازار

  مدير مبيعات/نقليات الجزائري
  حاضر عن الدكتور حسين ضاھر

  االتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات

  لبنان
  

  السيد إياد النجار
  النائب األول لرئيس االتحاد

  مكتب اإلقليمي رئيس ال
  الجمھورية العربية السورية
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  المرفق الثالث
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/L.2 3 تنظيم األعمال 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/3 4 ل قضايا النقل في المشرق العربي: مسودة مناقشة عامة حو
مقترح حول تشكيل مجموعة عمل بشأن مواءمة الھياكل 

 المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4 5 التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة العاشرة للجنة النقل 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part I) 5 (أ)    متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في
 دورتھا العاشرة

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part II) 5 (ب)    متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج
 عمل اإلسكوا

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5 6 يذ مكونات نظام النقل المتكامل في التقدم المحرز في تنف
 المشرق العربي

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I) 6 (أ)   اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 6 (ب)   اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/6 7 في مجال النقل 2011-2010ترة السنتين برنامج العمل لف 

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7 8  في  2013-2012اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين
 مجال النقل

  


